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Wat mensen zeggen - Een recensie schrijven

Gebruikersrecensie - Markeren als ongepast
door IFUD of Human Rights
7 april 2012
Met recht discriminiatie bestrijden,(de titel van het boek) is een zeer lezenswaardig werk, met ook o.a. ten doel
als naslagwerk voor professionals bij het beoordelen van juridische strafzaken rond racisme & discriminatie.
Op 22 maart 2004 vond de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek plaats in Den Haag.Minister Donner
gaf een toespraak in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders.
Donner staat sinds 2003 samen met de Wijkerslooth op het internet afgebeeld als Adolf Hitler,en voorzien van
SS-tekens en hakenkruis symbolen.Tijdens een TV-uitzending op Nederland 2, is aandacht besteed en zijn
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vragen gesteld aan de Wijkerslooth.De Wijkerslooth: het is mij bekend samen met Minister Donner,maar dat
laten we maar zo.In 2009 heeft IFUD of Human Rights een brief verzonden over dit onderwerp in de situatie van de
boekuitreiking van 2004 over Donner.Wij hebben van Mr. C.C. de Fey nimmer bericht ontvangen.Juridische gezien
is het niet verplicht te reageren.Echter de objectiviteit van de Fey met het LBR,(thans bureau Art1),staat op het
spel door hierop te zwijgen.:
"Hoe kan een minister als Donner een boek over anti-discriminatie uitreiken terwijl hem bekend is dat Hij op
internet als Adolf Hitler staat afgebeeld,en er geen strafvervolging door het O.M. is ingesteld." 
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